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Licencje dla szkół wyższych i studentów 
Postanowienia dodatkowe 

 
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące Licencji dla szkół wyższych i studentów („Postanowienia dotyczące szkół 

wyższych”) uzupełniają Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między Klientem a firmą 

SISW, wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych na Formularzu zamówienia jako „ACAD” („Produkty dla szkół 

wyższych”). Niniejsze Postanowienia dotyczące szkół wyższych, wraz z EULA i innymi  odpowiednimi postanowieniami 

dodatkowymi, tworzą umowę zawartą między stronami („Umowa”). W razie wystąpienia sprzeczności niniejsze 

Postanowienia dotyczące szkół wyższych mają znaczenie nadrzędne w stosunku do wszelkich innych postanowień 

dodatkowych, które z kolei mają znaczenie nadrzędne w stosunku do EULA. 

 

1. DEFINICJE. Terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie określone w Umowie. Do 

niniejszych Postanowień dotyczących szkół wyższych odnoszą się poniższe definicje dodatkowe. 

(a) „Licencja dla szkół wyższych” to licencja na produkty dla szkół wyższych, udzielana wyłącznie do celów edukacyjnych 

Klienta uznanego przez SISW za szkołę wyższą lub inną kwalifikującą się organizację niekomercyjną. 

(b) „Oprogramowanie dla szkół wyższych” to produkt programowy licencjonowany na podstawie Licencji dla szkół 

wyższych. 

(c) „Upoważnieni użytkownicy” w odniesieniu do Licencji dla szkół wyższych to kadra dydaktyczna Klienta, członkowie 

jego personelu, studenci i asystenci z obszaru Terytorium. 

(d) „Student” to Klient będący indywidualnym studentem, który nabył ważną Licencję studencką. 

(e) „Licencja studencka” to licencja na Produkty dla szkół wyższych, udzielana studentom wyższych uczelni na potrzeby 

związane z programem studiów prowadzącym do uzyskania stopnia naukowego. 

(f) „Terytorium” to kraj, w którym Produkt dla wyższych uczelni został nabyty i zainstalowany. 

 

2. LICENCJE I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SZKÓŁ WYŻSZYCH. W odniesieniu do poszczególnych 

Produktów dla szkół wyższych mogą być oferowane poniższe Licencje dla szkół wyższych. W przypadku niektórych 

Produktów dla szkół wyższych mogą być określone dodatkowe typy licencji i użytkowania, wskazane na Formularzu 

zamówienia. Każda licencja może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z odpowiednimi Postanowieniami 

dodatkowymi, przez okres czasu wskazany na Formularzu zamówienia.  

2.1 Licencja dla szkół wyższych może być licencją na czas określony lub nieokreślony. Licencja na czas określony 

obowiązuje przez okres jednego roku od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po dniu udostępnienia 

Produktu dla szkół wyższych Klientowi przez pobranie w formie elektronicznej. Po upływie tego okresu Licencja traci 

ważność, o ile nie zostanie odnowiona na drodze wzajemnego porozumienia między stronami. Opłata roczna z tytułu 

licencji na czas określony obejmuje Usługi wsparcia/utrzymania opisane poniżej. Każda ze stron może rozwiązać taką 

licencję za pisemnym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na co najmniej 60 dni przed upływem bieżącego 

okresu obowiązywania licencji. Licencje na czas nieokreślony nie obejmują Usług wsparcia/utrzymania. 

2.2 Klient ograniczy zakres użytkowania Produktów dla szkół wyższych przez Upoważnionych użytkowników wyłącznie 

do celów bezpośrednio związanych z nauczaniem, szkoleniem, programem studiów prowadzącym do uzyskania stopnia 

naukowego oraz działalnością badawczo-rozwojową w ramach zadań dydaktycznych realizowanych przez Klienta. 

Klient nie może wykorzystywać Produktów dla szkół wyższych do: (i) szkoleń lub działań edukacyjnych 

podejmowanych w stosunku do studentów, którzy nie dążą do uzyskania stopnia naukowego; (ii) szkoleń lub działań 

edukacyjnych wykonywanych na rzecz osób trzecich, którzy są licencjobiorcami danego Produktu dla szkół wyższych 

na podstawie odrębnej umowy zawartej z firmą SISW; (iii) celów komercyjnych, w tym m.in. komercyjnego 

przetwarzania, płatnego doradztwa lub przetwarzania pracy wszelkich podmiotów z grupy oraz (iv) tworzenia 

oprogramowania przeznaczonego do licencjonowania lub sprzedaży. Zanim Upoważnieni użytkownicy zaczną 

korzystać z Oprogramowania dla szkół wyższych na komputerach prywatnych lub domowych, Klient dopilnuje, aby 

podpisali standardową Umowę SISW dla pojedynczych użytkowników ze szkół wyższych. Klient będzie przechowywał 

podpisane Umowy dla pojedynczych użytkowników ze szkół wyższych i udostępni je firmie SISW na jej żądanie. 

2.3 Klient zobowiązuje się: (i) korzystać z Produktu dla szkół wyższych w ramach oferowanego standardowo programu 

nauczania na kursie lub kursach oferowanych co najmniej raz w roku akademickim; (ii) uzyskać uprzednią pisemną 

zgodę firmy SISW na publikację wszelkich dokumentów dotyczących możliwości, funkcjonalności i/lub metodologii 

Produktu dla szkół wyższych; (iii) ujawniać firmie SISW wszelkie stworzone przez Upoważnionych użytkowników 

programy, które współdziałają i/lub wymieniają dane z Produktem dla szkół wyższych, wraz z powiązaną dokumentacją. 

Owe programy wraz z dokumentacją będą udostępniane firmie SISW na jej żądanie w postaci kodu źródłowego. Klient 

udziela firmie SISW niewyłącznej, przenoszalnej, opłaconej, niepodlegającej honorariom autorskim licencji na 

użytkowanie i/lub sprzedaż, dystrybucję i modyfikację wszelkich takich programów, o ile takie postanowienie nie będzie 
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stać w sprzeczności z jakimikolwiek już istniejącymi zgodami na przetwarzanie czy umowami dotyczącymi takiego 

oprogramowania i dokumentacji. W przypadku, gdy taka zgoda lub umowa stoi w sprzeczności z niniejszym 

postanowieniem, ma ona znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszego postanowienia, o ile firma SISW zostanie 

powiadomiona z wyprzedzeniem o jej istnieniu. 

2.4 Oprogramowanie dla szkół wyższych, które obejmuje produkty Parasolid lub D-Cubed firmy SISW, podlega odrębnej 

umowie między stronami. 

2.5 Standardowe Usługi wsparcia/utrzymania oferowane przez firmę SISW klientom komercyjnym nie mają zastosowania 

do Oprogramowania dla szkół wyższych. Firma SISW będzie świadczyć Usługi wsparcia/utrzymania na rzecz Klienta, 

ale nie na rzecz indywidualnych Upoważnionych użytkowników, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 

17:00 czasu lokalnego kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w firmie SISW. 

Klient wyznaczy przeszkoloną osobę do kontaktów w sprawach technicznych, która będzie pełnić rolę pośrednika w 

zakresie obsługi i realizacji wszelkich zgłoszeń serwisowych Klienta.  Osoba do kontaktów w sprawach technicznych 

będzie dokładać wszelkich starań, aby rozwiązywać problemy Klienta związane z Oprogramowaniem dla szkół 

wyższych przed zwróceniem się o pomoc do firmy SISW. Osoba do kontaktów w sprawach technicznych będzie 

przekazywać do SISW wszelkie zgłoszenia serwisowe oraz odbierać wszelkie wykonane u Klienta Usługi 

wsparcia/utrzymania. 

2.6 Usługi wsparcia/utrzymania są świadczone wyłącznie w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania dla szkół 

wyższych i obejmują: (i) wsparcie telefoniczne; (ii) usługę komunikacyjną, w ramach której Klient może składać 

zgłoszenia serwisowe na drodze elektronicznej oraz uzyskiwać dostęp do informacji o oprogramowaniu i jego wersjach 

oraz (iii) uaktualnienia Oprogramowania dla szkół wyższych po udostępnieniu przez SISW. Uaktualnienia nie będą 

obejmować odrębnych modułów oprogramowania dostępnych dla licencji za dodatkową opłatą. Klient będzie 

instalować wszelkie aktualizacje oprogramowania w ciągu 30 dni od ich otrzymania lub na koniec bieżącego semestru, 

zależnie od tego, co przypada później. 

 

3. LICENCJE I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STUDENTÓW. W odniesieniu do poszczególnych Produktów 

dla szkół wyższych mogą być oferowane Licencje studenckie. W przypadku niektórych Produktów dla szkół wyższych 

mogą być określone dodatkowe typy licencji i użytkowania, wskazane na Formularzu zamówienia. Każda licencja może 

być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z odpowiednimi Postanowieniami dodatkowymi, przez okres czasu wskazany 

na Formularzu zamówienia. Licencja studencka obowiązuje przez okres jednego roku od pierwszego dnia miesiąca 

następującego bezpośrednio po dniu udostępnienia Licencji Studentowi, albo przez dłuższy okres, jeśli takowy zostanie 

określony przez SISW na Formularzu zamówienia. Licencja studencka ulega automatycznemu rozwiązaniu w 

przypadku przekroczenia przez Studenta zakresu postanowień licencyjnych określonych w niniejszym dokumencie. 

Licencja studencka jest udzielana bez jakichkolwiek Usług wsparcia/utrzymania. 

 

4. WYNIKI PRACY I DANE. Wyniki pracy i inne dane uzyskane przy użyciu Produktów dla szkół wyższych podlegają 

pewnym ograniczeniom, które czynią je  niezdatnymi do celów innych niż edukacyjne. Jeśli Klient połączy lub powiąże 

dane uzyskane przy użyciu Produktu dla szkół wyższych z innymi danymi, to takie inne dane mogą także podlegać 

owym ograniczeniom. SISW nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z połączeniem lub powiązaniem 

przez Klienta danych uzyskanych przy użyciu Produktów dla szkół wyższych z danymi uzyskanymi w inny sposób. 

 


